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Volba tématu: . Onemocnění  jater  jsou v naší  populaci velmi častá, dietní režimy jsou  často  

nevhodně  zvolené  Téma  diplomové práce je vysoce aktuální a odpovídá  studijnímu oboru nutriční 

specialista.   

Teoretická část: 

Autorka v teoretické části shrnuje   jaterní onemocnění ( akutní  a chronické  virové hepatitidy, 

autoimunitní hepatitidy, toxické  poškození jater, jaterní fibroza a cirhóza ,nealkoholická 

steatohepatitida a hepatocelulární  karcinom .  V kapitole  3.3.2  způsoby  zajištění  výživy  vzhledem 

k profesnímu zaměření  autorky  postrádám  kapitolu o nutričním poradenství .Druhou  část  teoretické 

části tvoří  dietní opatření  jaterních onemocnění,  V této  kapitole  není věnována žádná pozornost  

dietním opatřením u steatosy a  steatohepatitidy, Dietě při steatohepatitidě  se studentkav věnuje  

velmi stručně a  nelogicky při charakteristice onemocnění ( na strana 26).  Diplomová práce  

nutričního specialisty  by  si měla popsat  dietní opatření  při Wilsonově nemoci . Některé obrázky . 

např. vstupy pro parenteální výživu  (strana 37 )  mi připadají zbytečné.   

Empirická část: Bylo vyhodnoceno  88  originálního dotazníků ze 120  nebo  možná 130  (strana 56 

kdy se  během několika  řádku liší počet respondentu .Výzkumné šetření potvrdilo  nevhodně 

indikovanou dietu  u jaterní cirhozy,  

 Celkové hodnocení práce: Předložená diplomová práce se  zabývá povědomím lékařů  a sester 

interního a chirurgického oddělení v Nemocnice Hranice a.s.  Jedná se o originální  práci , jejíž 

přínosem je zejména diskuze,která  shrnuje a komentuje  zahraniční doporučení dietu  práce  snižuje  

nejednotnost  písma s některé  zahraniční překlady I přes některé nedostatky se  jedná o  originální a 

jedinečnou práci,která může  sloužit jako podklad k dalšímu zkoumání. 

 

 

 



 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě. 

Práci klasifikuji stupněm                           velmi dobře      

Otázky k obhajobě práce 

1.Proč  je   u jaterní  cirhozy nevhodná  dieta 4  s omezením tuků?   

V Praze 31.8. 2018               MUDr. Eva Meisnerová  

 

 

 


